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NJOFTIME TË KONTRATAVE TË 
LIDHURA ME PROKURIM 

ELEKTRONIK 
 
 
 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
Adresa   Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania 
Tel/Fax  Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151) 
E-mail   adf@albaniandf.org 
Faqja në Internet www.albaniandf.org 
 
2.  Lloji i procedurës:  “Tender i Hapur”   
 
3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  “Rruga Borje – Kufi me Kosoven”. 
 
4. Fondi limit  62.301.000 (gjashtëdhjetë e dy milion e treqind e një mijë) Lekë pa TVSH.   
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 12.500.000 (dymbëdhjetë milion e pesëqind  mijë) lekë pa 
tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018. 
 
5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 53.317.647 (pesedhjete 
e tre milion e treqind e shtatembedhjete mije e gjashteqind e dyzet e shtate) lekë pa TVSH  ose 
63.981.176 (gjashtedhjete e tre milion e nenteqind e tetedhjete e nje mije e njeqind e shtatedhjete e 
gjashte) leke me tvsh.  
 
6. Data e lidhjes së kontratës 04 Maj 2017 
 
7. Emri dhe adresa e kontraktorit: Shoqeria “Kevin Construksion” shpk me adrese: Rruga “Adem 
Jashari”, ndertesa 4, hyrja 10, Njesia Bashkiake nr. 5, Tirane. 
 DREJTORIAVENDORE E POLICISE KUKES 

 
1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor Emri Adresa Tel/Fax E-mail Faqia n€ Internet 
DrejtoriaVendore e Policis€ Kukes LagSia nr.6, Rruga "SuIEIezi" Kuk€s + 355 24222603 
perlat.vatoci@asp. gov.al  
 
2. Lloji i procedur€s: "K€rkes€ p€r propozime"  
 
3. Objekti i kontrat€s/marr€veshies kuad€r: Sh€rbim, Mirmbaitje e automjeteve t€ DVP Kuk€s  
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	- Nuk ka paraqitur dokumentacion per autovinc, autobot, etj.
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	III. Gjithashtu nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.2 Kapacitete teknike dhe profesionale:/ pika 2.3.5 (Makineri, Pajisje) gërma (a) ku përcaktohet se: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë automjetet dhe makineritë (sipas tabelës) të cilat du...
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	Njoftim per vend te lire pune
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